Wat is de TOA-toets
We werken op het Westerbeek naast de CITO toetsen, met methodeonafhankelijke
toetsing van TOA (http://www.toets.nl/werkterreinen/voortgezet-onderwijs/bekijk-alletoetsen). Deze methode van toetsing is volledig webbased en geeft geautomatiseerd
direct de scores weer in referentieniveaus.
Er zijn toetsen beschikbaar voor de kernvakken en de moderne vreemde talen op
alle niveaus (klas 1 t/m 6). Er zijn dus toetsen voor Nederlands, rekenen, Engels,
Duits en Frans. We toetsen deze vakken in het eerste leerjaar elke toetsweek. Op
deze manier meten we vroegtijdig de referentieniveaus van de leerlingen. Dit geeft
de mogelijkheid om sneller hiaten in kennis te signaleren en hieraan te gaan werken.
Wat zijn de referentieniveaus?
Referentieniveaus taal en rekenen zijn richtlijnen van de Rijksoverheid. Ze
beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan op
het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld aan
het eind van de basisschool weten wat noemer en deler van een breuk zijn. En aan
het eind van het voortgezet onderwijs moet een leerling een gesproken tekst
begrijpelijk kunnen samenvatten.
Referentiekader voor taal en rekenen
Alle referentieniveaus taal en rekenen samen vormen het referentiekader voor taal
en rekenen. Dit referentiekader vormt de basis van het onderwijs in de Nederlandse
taal en rekenen. Het referentiekader geldt voor het basisonderwijs, speciaal
onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het
volgende schema is dit referentiekader uitgebeeld:

Ook geeft de TOA ontwikkelscores van een leerling weer.
Wat zijn ontwikkelscores?
In het huidige onderwijs is het van essentieel belang dat leerlingen en
studenten goed voorbereid zijn op Nederlands, Engels en rekenen. Zakken of slagen
hangt mede af van de score op taal en rekenen. Daarom moeten de leerlingen en
studenten goed voorbereid worden op het uiteindelijke examen. De TOA bevat
overzichtelijke rapportages, zowel individuele als groepsrapportages, waarmee u de
voortgang van uw leerlingen en studenten in oogopslag kunt zien.
Die voortgang is belangrijk omdat wij hierop het onderwijs af kunnen stemmen zodat
wij gezamenlijk toe kunnen werken naar het vereiste referentieniveau. Om voortgang
binnen een referentieniveau te laten zien, werkt de TOA met ontwikkelscores. De
ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de toets en b) de
behaalde procentuele score. Hiermee heeft u een verfijning van de toetsuitslag
waardoor u kunt zien of/hoe een leerling of student zich ontwikkelt binnen een
referentieniveau. Daarnaast kunnen toetsresultaten met elkaar en met het landelijk
gemiddelde vergeleken worden.

Ontwikkelscore op basis van referentieniveau

Ontwikkelscore op basis van ERK-niveau

De volgende YouTube-video van Wolters geeft een eenvouidige uitleg van de
referentieniveaus:
https://youtu.be/7p6nj8-0kMs

